القاهرة فى 22 :فبراير 2016

السيد /رئيس مجلس اإلدارة
بنك
باإلشارة إلى مبادرة البنك المركزي المصري لتشجيع البنوك على منح تسهيالت للشركات والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة الصادرة فى  11يناير  ،2016التى تضمنت توجيه البنوك إليال النناية القصو

لتلك

الفئة من الشركات وباألخص الصغيرة والصغيرة جداً منها وذلك عن طريق اتاحة تسهيالت ائتمانية بأسنار
عائد منخفضة بلغت  %5سنويا ً متناقصة ،واستكماالً للجهود المبذولة فى هذا الشأن ،وحرصا ً على دعم
الشركات المتوسطة فى القطاعات المنتجة وباألخص قطاعي الصناعة والزراعة من أجل تحقيق تنمية حقيقية
ومستدامة من شأنها رفع الناتج القومي ومستو المنيشة ،وتوفير فرص عمل جديدة ،فقد تقرر إصدار مبادرة
تستهدف إتاحة تمويل متوسط وطويل األجل للشركات المتوسطة المنتظمة العاملة فى مجالي الصناعة
والزراعة بأسعار عائد مخفضة تم تحديدها من قبل اإلدارة التنفيذية للبنك المركزي المصري على النحو
التالي:
البيان
سنر اإلقراض النهائي للنمال

سنر النائد (متناقص)
1

%7

بنا ًء على ما تقدم ،فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في  17فبراير  2016ما يلي:
 .1يخصص البنك المركزي المصري مبلغ  5ملياار جنياه مصاري علىى شىرائح تقىوم البنىوك بةعىادة إقراضىه
للشىىركات المتوسىىطة المنتظمىىة (وفقىىًا ً للتنىىًريف الصىىادر بالكتىىًاي الىىًدوري الم ى ر  7ديسىىمبر )2015
العاملة أو حديثــــة التأسيس في مجالــــي الصناعة والزراعـــة بغرض تمويال آالت أو معادات أو خطاوط
إنتاج جديـدة لمـــدة حــــدها األقصى  10سنوات ،وذلك وفقا ً للشروط التالية:

 1سعر ثابت منذ المنح وطوال مدة القرض.

1

أ-

تطبق أسنار عائد مُخفضة (تحسىي علىى أسىات متنىاقص) يىتم تحديىدها مىن قبىل اإلدارة
التنفيذية للبنك المركزي المصري.

ي-

بالنسبة للنمال المنتظمين ال يجوز تغيير أسنار النائد المطبقىة علىى النمىال بنىد المىنح
وطىىوال مىىدة القىىرض ،ويجىىوز تغييىىر أسىىنار النائىىد وفق ىا ً لمىىا يتىىرا

للبنىىك حىىال تن ىىر

النميل.
ج-

لإلدارة التنفيذية للبنك المركزي المصىري الحىق فىي إعىادة النظىر فىي التسىنير للشىرائح
الجديدة الموجهة للبنوك وفقا ً العتبارات السوق وبحد أقصي مرة كل عام.

د-

يتم إتاحة المبلغ للبنوك مقابل أذون أو سندات 2خزانة تجدد دورياً.

 .2تقوم البنوك بسداد أصل القرض على أقساط ربع سنوية وفقا ً لجىداول السىداد وفتىرات السىما المتفىق عليهىا
مع النمال  ،ويتم سداد النائد بصفة شهرية.
 .3في جميع األحوال ال يحق للنميل االستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزي المصري إال مرة واحدة
فقط ،وبحد أقصى مبلغ  20مليًون جنيه مصري عن طًريق بنًك واحًد.

 .4تكليف قطاع الرقابىة واإلشىراف علىى البنىوك بالبنىك المركىزي المصىري بةصىدار مىذكرة تفصىيلية تتضىمن
اإلجرا ات والقواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذا القرار.
هذا ،ويجي أن ُتراعي البنوك الراغبة فى االستفادة من المبادرة اتاحة األموال المدعمة من البنك المركزي
المصري للشركات المتوسطة الناملة فى مجالي الصناعة والزراعة بالشكل الذي يُحقق قيمة مضافة لالقتصاد
وينمل على إحالل االستيراد واستهداف التصدير.
برجا التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ الالزم للنمل بالقرار المذكور اعتباراً من تاريخه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،

طــارق عــامــر

 2حال إصدار اآللية الخاصة بها.
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